
ความคุม้ครองหลกั / COVERAGE GOLD PLATINUM DIAMOND 

1.การเสียชีวิตจากอุบติัเหตุ และทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 

• การเสียชีวิตจากอุบติัเหตุ ขณะเดินทาง 
• ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงจาก อุบติัเหตุขณะเดินทาง 
• การสูญเสียอวยัวะและ/หรือสายตา 

ไม่เกิน 
2,000,000 บาท 

ไม่เกิน 
3,000,000 บาท 

ไม่เกิน 
5,000,000 

บาท 

ผูเ้อาประกนัภยัอายตุ  ่า กวา่ 16 ปี 
ไม่เกิน 

1,000,000 บาท 

ไม่เกิน 
1,500,000 บาท 

ไม่เกิน 
2,500,000 

บาท 

2.ค่ารักษาพยาบาลและค่าทนัตกรรม  

• ค่ารักษาพยาบาลท่ีต่างประเทศจากความเจบ็ป่วย 
หรืออุบติัเหตุในฐานะคน ไขน้อกหรือคนไขใ้น 

• ค่าทนัตกรรมท่ีต่างประเทศ จากอุบติัเหตุ 

ไม่เกิน 
1,000,000 บาท 

ไม่เกิน 
2,000,000 บาท 

ไม่เกิน 
3,000,000 

บาท 

• ค่ารักษาพยาบาลท่ีเกิดข้ึน ภายในประเทศไทย 
ไม่เกิน 100,000 

บาท 

ไม่เกิน 200,000 

บาท 

ไม่เกิน 300,000 

บาท 

3.การเคล่ือนยา้ยเพ่ือการ รักษาพยาบาลฉุกเฉินและ การเคล่ือนยา้ยกลบัประเทศ 

• การเคล่ือนยา้ยฉุกเฉิน เพื่อการรักษาพยาบาล 

• การส่งคืนกลบัประเทศ กรณีผูเ้อาประกนัภยัเสีย ชีวิตขณะเดินทาง 
ไม่เกิน 

2,000,000 บาท 

ไม่เกิน 
3,000,000 บาท 

ไม่จ  ากดัวงเงิน 

4.การเดินทางไปเยีย่ม ผูเ้อาประกนัภยั 

• ค่าเดินทางส าหรับญาติ หรือเพ่ือน 1 ท่านส าหรับ 

ไปเยีย่มผูเ้อาประกนัภยั ขณะรับการรักษาตวัในต่างประเทศมากกวา่ 10 

วนั 

ค่าตัว๋เคร่ือง บินไป-
กลบัชั้นประหยดั 

ค่าตัว๋เคร่ือง บินไป-
กลบัชั้นประหยดั 

ค่าตัว๋เคร่ือง บินไป-
กลบัชั้นประหยดั 

5.การเดินทางไปดูแลผูเ้ยาว ์

• ค่าเดินทางส าหรับญาติหรือ เพ่ือน 1 ท่าน ส าหรับรับบุตร ของผูเ้อา
ประกนัภยักลบั หลงัจากผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิตหรือเขา้รับการรักษาตวั 
ในฐานะคนไขใ้น 

ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-
กลบัชั้นประหยดั 

ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-
กลบัชั้นประหยดั 

ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-
กลบัชั้นประหยดั 

6.การยกเลิกการเดินทาง 

• ค่าใชจ่้ายจากการยกเลิก การเดินทาง 
ค่าใชจ่้ายตามความ

จริง 
ค่าใชจ่้ายตามความ

จริง 
ค่าใชจ่้ายตามความ
จริง แต่ไม่เกิน 



แต่ไม่เกิน 
500,000 

บาทส าหรับ 

เดินทางทางเรือ 

แต่ไม่เกิน 
500,000 

บาทส าหรับ 

เดินทางทางเรือ 

500,000 

บาทส าหรับ 

เดินทางทางเรือ 

7.การลดจ านวนวนัเดินทาง 

• ค่าใชจ่้ายจากการลดจ านวนวนัเดินทางให้สั้นลง 

ค่าใชจ่้ายตามความ
จริง 

แต่ไม่เกิน 
500,000 

บาทส าหรับ 

เดินทางทางเรือ 

ค่าใชจ่้ายตามความ
จริง 

แต่ไม่เกิน 
500,000 

บาทส าหรับ 

เดินทางทางเรือ 

ค่าใชจ่้ายตามความ
จริง แต่ไม่เกิน 
500,000 

บาทส าหรับ 

เดินทางทางเรือ 

8. การล่าชา้ในการเดินทาง 

• ค่าใชจ่้ายจากการล่าชา้ในการเดินทางจากสาเหตุท่ี 

ระบุ ในกรมธรรมป์ระกนัภยั 

ไม่เกิน 5,000 บาท
ทุก ๆ 12 ชัว่โมง 
สูงสุดไม่เกิน 

50,000 บาท 

ไม่เกิน 5,000 บาท
ทุก ๆ 12 ชัว่โมง 
สูงสุดไม่เกิน 

50,000 บาท 

ไม่เกิน 5,000 

บาททุก ๆ 12 

ชัว่โมง สูงสุดไม่
เกิน 

50,000 บาท 

9.การพลาดการต่อยานพาหนะ จากความล่าชา้ของผูข้นส่ง 

• การพลาดการต่อยานพาหนะจากสาเหตุท่ีระบุใน 

กรมธรรม ์ประกนัภยั 

ไม่เกิน 5,000 

บาททุก ๆ 12 

ชัว่โมง 

ไม่เกิน 5,000 

บาททุก ๆ 12 

ชัว่โมง 

ไม่เกิน 5,000 

บาททุก ๆ 12 

ชัว่โมง 

• ค่าท่ีพกักรณีการล่าชา้มาก กวา่ 12 ชัว่โมง 
ไม่เกิน 5,000 บาท 

สูงสุดไม่เกิน 
50,000 บาท 

ไม่เกิน 5,000 บาท 

สูงสุดไม่เกิน 
50,000 บาท 

ไม่เกิน 7,500 

บาท 

สูงสุดไม่เกิน 
50,000 บาท 

10.สมัภาระในการเดินทาง และทรัพยสิ์นส่วนตวั 

• ความสูญเสีย เสียหาย สูญหาย ของสัมภาระใน การเดินทางและ 
ทรัพยสิ์นส่วนตวั 

ไม่เกิน 25,000 

บาทโดยจะ
รับผิดชอบ ไม่เกิน 
5,000 บาทต่อ
รายการ/ต่อคู่/ 

ต่อชุด 

ไม่เกิน 25,000 

บาทโดยจะ
รับผิดชอบ 

ไม่เกิน 5,000 

บาทต่อรายการ/ต่อคู่/ 
ต่อชุด 

ไม่เกิน 50,000 

บาทโดยจะ
รับผิดชอบ 

ไม่เกิน 5,000 

บาทต่อรายการ/ต่อ
คู่/ต่อชุด 



 

11.สมัภาระในการเดินทางล่าชา้ 

• ความล่าชา้ของสมัภาระในการ เดินทางโดยผูข้นส่งสาธารณะ 

ไม่เกิน 5,000 บาท
ทุก ๆ 

12 ชัว่โมง สูงสุดไม่
เกิน 

50,000 บาท 

ไม่เกิน 5,000 บาท
ทุก ๆ 

12 ชัว่โมง สูงสุดไม่
เกิน 

50,000 บาท 

ไม่เกิน 5,000 

บาททุก ๆ 

12 ชัว่โมง สูงสุด
ไม่เกิน 

50,000 บาท 

12.การสูญหายของเงินพกติดตวั และเอกสารส่วนตวั 

• ความสูญหายของเงินพกติดตวั และเอกสารส่วนตวั ไม่เกิน 5,000 บาท ไม่เกิน 5,000 บาท 
ไม่เกิน 5,000 

บาท 

13.ความรับผิดตามกฏหมายต่อ บุคคลภายนอก 

• ความรับผิดตามตามกฏหมายต่อ บุคคลภายนอกของผูเ้อา ประกนัภยั 
ไม่เกิน 

2,000,000 บาท 

ไม่เกิน 
3,000,000 บาท 

ไม่เกิน 
5,000,000 

บาท 

14.การให้บริการเงินสดส ารองล่วง หนา้ 

• บริการเงินสดส ารองล่วงหนา้ ไม่คุม้ครอง 
ไม่เกิน 10,000 

บาท 

ไม่เกิน 10,000 

บาท 

15. อุปกรณ์กอลฟ์ 

• ความสูญเสีย เสียหาย ของอุปกรณ์ กอลฟ์ ไม่คุม้ครอง ไม่เกิน 5,000 บาท 
ไม่เกิน 10,000 

บาท 

16. ความสูญเสียหรือความเสียหายจากการถูกจ้ีเป็นตวัประกนั 

• ค่าชดเชยผลประโยชน์จากการถูกจ้ีเป็นตวัประกนั 

ไม่เกิน 5,000 บาท 
ทุกๆ 24 ชัว่โมง 
สูงสุดไม่เกิน 

50,000 บาท 

ไม่เกิน 5,000 บาท 
ทุกๆ 24 ชัว่โมง 
สูงสุดไม่เกิน 

50,000 บาท 

ไม่เกิน 5,000 

บาท ทุกๆ 24 

ชัว่โมง สูงสุดไม่
เกิน 50,000 

บาท 

17. บริการช่วยเหลือระหวา่งการเดินทาง 

• ขอ้มูลการเดินทางและจุดหมาย ปลายทาง ให้บริการ ให้บริการ ให้บริการ 



• ขอ้มูลเก่ียวกบัวีซ่า 
• การส่งข่าวสารด่วน 

  

  

* This plan is 

approved 

for Visa 

application by 

all EU 

Schengen 

Embassies. 

* This plan 

is 

approved for 

Visa 

application 

by 

all EU 

Schengen 

Embassies. 

 



                      บริษทั โตเกียวมารีนศรีเมอืงประกนัภยั จ ากดั

                      TOKIO MARINE SRI MUANG INSURANCE CO., LTD.

                      เลขที ่195 อาคารเอ็มไพรท์าวเวอร ์ช ัน้ 40 หอ้ง 4001-4003, 4007-4009, 4012 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

                      195 Empire Tower, 40th Fl., Room 4001-4003, 4007-4009, 4012 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bankgok 10120 Tel.:(02)686 8888 Fax.(02)686 8601-2 

Name : _______________________(First / Middle Name) _____________________(Family Name)

(Please provide the name which appears in your passport)

Date of Birth : ___ / ___ / _____ (dd/mm/yy ) Age : ________

Occupation : ____________________________ Passport No. : ___                              _____

Home Address in Thailand : _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

City : ____________________ Postcode :

Contact : _________________(House No.) _________________(Office No.)

_________________(Mobile No.)

Note : If you opt for  Family Plan, please provide details of the members on a separate piece of paper.

EMERGENCY CONTACT(S)

In case of emergency, please provide names of your doctor, clinic or hospital and any other person who can be contacted.

Name (doctor / clinic / hospital) : ______________________________________ Contact No. :

Name (emergency contact) : ______________________________________ Contact No. :

SECTION B Details of Beneficiary

Name : ______________________(First / Middle Name ) _____________________(Family Name )

Relationship with the Policyholder : ____________________________

Note : If you require more than one (1) beneficiary, please provide additional details on a separate piece of paper.

Insurance Plan Selection :           Annual           Single Trip (If you choose Single Trip, please complete section on Overseas Destination)

          Family           Individual

Type of Plan :           Silver           Gold           Platinum*           Diamond*

* Platinum and Diamond Plans are approved for Visa Application by all EU Schengen  Embassies.

Overseas Destination(s) : ____________________________

Date of Departure from Thailand : ____ / ____ / _____ (dd/mm/yy )

Date of Return to Thailand / Arrival : ____ / ____ / _____ (dd/mm/yy)

Total number of days covered : _________day(s)

Note : This Policy will commence from the date of departure from Thailand provided above up to the date of return to Thailand.

SECTION D Declaration

Please read the declarations carefully and sign and date below.

1.  I declare I reside in Thailand and am in good health and free from any physical defects or infirmities.

2.  I also understand this insurance does not provide cover for any pre-existing medical conditions.

Proposer's Signature Date

TRAVEL SMILE PROPOSER FORM

SECTION A  Details of the Proposer

______________________

Pursuant to Section 865 of the Civil and Commercial Code of Thailand, you are to disclose in this Proposal Form, fully and faithfully, all the facts 

that you know or ought to know.  Otherwise, the policy issued hereunder may be void and the Company has the right to deny any claim.

ขอ้มูลในใบค าขอน้ีจะถูกน าไปใชเ้พื่อกิจการรบัประกนัภยัของบริษทัฯเท่านัน้

Important Warning :

E-mail Address :_____________________

_______________________

_______________________

Section C Travel Details / Choice of Plan


